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ATA da 8ª Reunião da Diretoria em 2022 

Dia: 19 de julho de 2022 Horário: 19:35h às 21:32h 
Local: Online 

 
Presentes: Pastor José Daniel Steimetz, Pastor Jordan Madia, Pastor Edgar Lemke, Gustavo 
Silveira (Presidente), Juliane Heineck (VP Ação Social), Gabriele Steimetz (VP Comunicação), 
Jackson von Mühlen (VP Administração), Neidi Marques (VP Comunhão e Evangelismo), Cássio 
Amaral, Gildomar Schimit e Luis Fernando Fernandes (Conselho Fiscal). 

 

1. Abertura 

a. A reunião iniciou uma devoção do Mensageiro Luterano, trazida pelo Pastor Jordan Madia. 
Na sequência, o Pastor Edgar Lemke conduziu uma oração. 

b. A seguir, o Presidente, Gustavo, deu sequência à pauta prevista, como segue: 
 

2. Assuntos tratados 
 
2.1 Obras 

 

a. A porta lateral será fechada. O Grupo de Trabalho está analisando a melhor forma de 
fazer a entrada pela porta frontal, sem que a mesma sofra danos.  

b. A entrada será alterada pelo período de 6 ou 7 meses. 
c. As atividades que ocorrem no salão, como jovens e servas, terão de ser remanejadas 

para outros espaços, bem como todo o material e mobília alojado no local. 
 

2.2 Relatório Financeiro 
 

a. Foi constatado pelo VP de Administração, que as Receitas Financeiras (juros sobre as 
aplicações da comunidade), estão tendo grande impacto em nossos gastos, reduzindo o 
uso dos valores vindos do aluguel da escola.  

b. A saída dos valores direcionados à obra trará diferença na porcentagem usada do 
aluguel do Pan American.  

c. No contexto geral das ofertas da comunidade, para que se possa ter um maior controle 
e entendimento sobre as memas, pode ser feito um acompanhamento de ofertas 
constantes e também solicitar que os membros que ofertarem via PIX, TED ou cartão 
informem a secretária Simone.  
 

2.3 Congresso Mirim 
 

a. A comunidade terá poucas “despesas”. Pois as inscrições vão cobrir os gastos da 
alimentação e o local será gratuito. 

b. A grande demanda é de mão de obra, os jovens, coros e servas serão convocados 
para que possam auxiliar nas demandas do dia.  

c. A área de comunicação, já forneceu os modelos solicitados de camisetas para as 
crianças e adultos da CELC. 

d. As camisetas serão custeadas pelos compradores. 
 

2.4 Retiro da Comunidade 
 

a. O sr. Cássio Amaral conhece locais de retiro em Morungava e vai solicitar fotos e 
valores - Sítio Ebenézer e Canaã. 
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2.5 Recisão Ábner 
 

a. Há uma taxa em tese deveria ser paga ao sindicato todo mês, mas esse pagamento 
não havia sido efetuado e agora, com a saída do Ábner, a CELC foi cobrada. O VP de 
Administração incentivou o pagamento desses valores.  

b. A CELC já fez a primeira parte do pagamento para o sindicato, conforme orientado pelo 
Jurídico. A segunda metade do valor é devida ao funcionário. A necessidade de 
pagamento ao funcionário será analisada e, a princípio, o correto será efetuar esse 
pagamento.  
 

2.6 Relatos AELCA 
 

a. As demissões que tiveram de ser realizadas pela AELCA foram concluídas de forma 
tranquila. Agora o próximo passo é buscar uma nova coordenadora pedagógica e 
novas educadoras para preencher os cargos vacantes.  

b. A AELCA terá dificuldades financeiras, se for necessário ressarcir a um fundo os 
valores retirados para o pagamento do que é devido, por conta de um termo de 
cooperação vigente em período anterior. 

c. O Pastor José Daniel já adianta que, possivelmente, a AELCA solicite uma pausa no 
pagamento do empréstimo que foi solicitado à CELC. Quanto a essa questão, foi 
solicitado que a diretoria da AELCA venha a uma reunião fazer a solicitação 
oficialmente.  

d. Houve a confirmação de um menino batizado na AELCA. 
 

2.7 Relatos Morro da Cruz   

a. Foi solicitado uma reunião com a CEL. Paz no mês de agosto. O Presidente e o VP de 
Administração irão organizar essas questões.  

 

2.8 Coro 
 

a. O coro da comunidade solicita um regente temporário, que possa ficar com a 
comunidade durante o período de afastamento do Ábner.  

b. O sr. Rodrigo Bloch foi contatado e está aberto a propostas para assumir a regência 
temporária do coro da CELC. Será repassado a ele os horários semanais em que 
deverá atuar com os coros. 

c. O sr. Rodrigo solicitou que fosse enviada à ele a proposta de valores, para que ele 
possa tomar sua decisão. 

d. O sr. Rodrigo conduziria os ensaios do coro e esporádicamente eventos festivos que, 
em geral, ficariam sob comando do sr. Fábio Zschornack, que se colocou à disposição. 

e. O VP de Administração fará as tratativas de contratação e as sras. Arlete Fernandes e 
Vânia Silveira repassarão ao VP de Administração o cronograma de tarefas a serem 
executadas pelo sr. Rodrigo Bloch. 

 

2.9 Congresso de Jovens   

a. Foi lembrada a participação dos jovens da CELC no Congresso de Jovens do DIPA. A 
Juventude conquistou o 1º lugar no TEB – Teste de Eficiência Bíblica, 1º lugar no Ping 
Pong Masculino e 3º Lugar no Knips Feminino. 

 

3. Encerramento 
a. A reunião encerrou com oração e bênção dirigidas pelo pastor Jordan Gowert Madia. 

 

Gabriele Steimetz 
VP de Comunicação 
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